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A SOROKSÁR SPORT CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzéséről - Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
(19120)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság
ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság feletti tulajdonosi
joggyakorlása nem volt szabályszerű, mivel nem biztosította a társaság számviteli törvény szerinti
beszámolóinak előírások szerinti jóváhagyását. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű
volt, mellyel biztosította az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése érdekében.
Gazdálkodásuk jellemzően a közérdeklődés figyelmének középpontjában áll, amihez hozzájárul a gazdálkodásuk
körébe tartozó – a nemzeti vagyon részét képező – vagyon nagysága is. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
feltárják, hogy a tulajdonosi felügyelet hozzájárult-e a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz, továbbá
meghatározhatóvá válnak a szervezet vagyongazdálkodást érintő kockázatai. A megállapítások alapján
megfogalmazott számvevőszéki javaslatok hasznosítása elősegíti a meglévő hibák megszüntetését. A jó
gyakorlatok bemutatásával az ÁSZ hozzájárul a követendő megoldások megismertetéséhez, terjesztéséhez.
A 2001-ben alakult Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaságot 2012-től 100%-ban tulajdonolta
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata. A társaság jegyzett tőkéje az ellenőrzött időszakban
3 millió Ft volt. A társaság fő tevékenysége az egyéb sporttevékenység, amely magában foglalta az önkormányzat
kötelező feladataként részben ellátandó sport, ifjúsági ügyek, kerületi sport és szabadidő támogatását, valamint
az önként vállalt feladatok keretében a sportpálya üzemeltetését, a helyi amatőr sport, az utánpótlás-nevelés és
a fogyatékosok sport tevékenységének ellátását. A társaság vállalkozási tevékenység keretében felnőtt férfi futball
csapatot működtetett. A társaság a tevékenységét saját vagyonával, valamint egy, az önkormányzattól
vagyonkezelésbe kapott sportpálya ingatlannal látta el.
A társaság nem rendelkezett tulajdonosi részesedéssel más gazdasági társaságban és nem tartozott a kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezetek közé. A társaság bevételei az ellenőrzött időszakban 66%-kal növekedtek,
ugyanakkor a bevételarányos adózott eredmény 2015-ben 20%, míg 2017-ben 1% volt. A befektetett eszközök
állományát az ellenőrzött időszakban a beruházások révén megkétszerezte.
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a társaság
feletti tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű, mert az ellenőrzött időszakban a társaság számviteli
törvény szerinti beszámolói jóváhagyásának elmulasztásával megsértette az Alapító okirat és a Ptk. előírásait.
A Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A társaság az
ellenőrzött időszakban az eszközöket és forrásokat a Számviteli törvény és a Leltározási szabályzat előírásai
szerinti leltározással vette számba, a számviteli beszámolók mérlegtételeit szabályszerű leltárakkal támasztotta
alá. A társaság a vagyonának nyilvántartásait a kapcsolódó törvényi előírásokban és saját szabályzataiban
foglaltak szerint vezette, a vagyonkezelt vagyon hasznosítása során az előírásokat betartva járt el.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata polgármesterének három, a Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
pedig kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell
készíteniük.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független
alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát,
és hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, használatát segíti elő.

